العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

أمهية املذاهب الفقهية يف رعاية الوحدة اإلسالمية

أمهية املذاهب الفقهية يف رعاية الوحدة اإلسالمية
الكاتب :اإلما الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
هذا البحث يتضمن بيان مدى أمهية املذاهب الفقهية يف محاية الوحدة اإلسالمية ،وذلك
على النقيض مما يتصوره بعض الناس.
كما يتضمن بيان اآلفات اخلطرية اليت حلقت املذاهب الفقهية يف أزمنة الحقة ،فعاقتها عن
أهم ما جيب على املسلمني فعله إلبعاد هذه
مواصلة دورها اإلجيايب يف رعاية هذه الوحدة ،و َّ
اآلفات عن حظرية االجتهاد الفقهي خصوصاً واإلسالمي عموماً.
وتتسلسل نقاط هذا البحث طبق الرتتيب التايل:
عباده باإلسالم من
 .1مقدمة يف بيان أن الوحدة اإلنسانية هي أهم األهداف اليت تعبَّد اهلل َ
أجلها.
 .2معىن املذاهب الفقهية.
 .3عوامل نشأة املذاهب الفقهية.
 .4تاريخ نشأة املذاهب الفقهية.
 .5االختالفات الفقهية كانت وال تزال اختالفات تعاونية.
 .6اآلفات اليت حلقت باملذاهب وهي:
أ -تسليط قدر كبري من آثار املذاهب االعتقادية والسياسية عليها.
ب -إخضاع ضوابط الرواية وفن اجلرح والتعديل لتيار بعض املذاهب االعتقادية
والسياسية.
ث -تعصب كثري من أتباع املذاهب الفقهية ملذاهبهم.
 .7كيف نعاجل هذه اآلفات؟.
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الوحدة اإلنسانية أهم األهداف اليت جاء اإلسال من أجلها:
ال نزاع يف أن وحدة األسرة اإلنسانية ،والقضاء على عوامل التشرذم والتفرق فيها من أهم
األهداف اليت جاء اإلسالم لتحقيقها ،على صعيد احلياة الدنيوية هذه.
جيسد هذا اهلدف ويؤكده ،كلمة "احلبل" اليت عرب هبا القرآن عن االسالم،
ولعل من أبرز ما ّ
أمره الناس مجيعاً باالعتصام هبذا احلبل الذي مينعهم من التفرق مبقدار ما مينعهم يف الوقت
مثّ ٌ
ذاته من الضياع واهلالك ،وذلك يف قوله عز وجل:
صمواْ ِِبب ِل اللّ ِه َِ
ِ
مجيعاً َوالَ تَ َفَّرقُواْ)
( َو ْاعتَ ُ َْ
والقرآن مليء بعد ذلك باآليات اليت تنهى عن التفرق والشقاق ،وتوصي بالوحدة واالتفاق
وهتيب بالناس ،كل الناس ،أن ال يكونوا كاجلماعات واألقوام الذين خلوا من قبلهم ،إذ أعرضوا
عن السبيل العريض اليت يوحدهم وجيمع مشلهم ،واستعاضوا عن السبيل العريض اليت يوحدهم
وجيمع مشلهم ،واستعاضوا عنها بسبل متعرجة شىت ،تفرقوا يف متاهاهتا ،حيث أسلمتهم بدورها
إىل أودية الضياع.
ِ
َّ ِ
ِ
ك َهلُ ْم
ات َوأ ُْولَئِ َ
ين تَ َفَّرقُواْ َو ْ
اءه ُم الْبَ يِّ نَ ُ
اختَ لَ ُفواْ من بَ ْعد َما َج ُ
أمل يقلَ ..( :والَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
ِ
يم).
َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َن ه َذا ِصر ِ
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُك ْم َعن َسبِيلِ ِه
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوالَ تَتَّبِعُواْ ُّ
أومل يقل أيضاًَ ( :وأ َّ َ
َ
صا ُكم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن).
ذَلِ ُك ْم َو َّ
ولكن ما هو املعىن احملدد للوحدة اليت جاء اإلسالم لتحقيقها مث حلمايتها؟
إن من املهم جداً أن نطرح هذا السؤال ،ولعل من أهم ما حيوجنا إىل طرحه ،أن الناس كانوا،
وال يزالون ،على الرغم من احلقيقة اإلنسانية الواحدة اجلامعة هلم ،خمتلفني يف كثري من مشارهبم
وعاداهتم ،وأساليب تعاملهم مع احلياة ومرافقها ،بل كانوا ،وال يزالون خمتلفني يف لغاهتم وألواهنم
وانتماءاهتم العرقية والقومية.
نتبني احلجم احملدد املطلوب هلذه الوحدة اليت جاء اإلسالم
من أجل هذا ،كان ال بّد من أن ّ
إلقامتها ،مث حلمايتها وتغذيتهاِ ،بيث تدرك أن اخلطب فيما وراء هذا احلجم يسري ،وإن الوحدة
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إذا مت نسيجها داخل حدود هذا احلجم ،عاد االختالف فيما وراء ذلك صوراً من التعدد
اهلامشي ال ضرر فيها وال خطر منها.
إن الوحدة املطلوبة هنا ،هي وحدة الرؤية العقلية إىل الكون واإلنسان واحلياةِ ،بيث يصدر
الناس مجيعاً من عقيدة واحدة ِبقيقة اإلنسان واحلياة اليت يتمتع هبا ،وباملكونات اليت من حوله،
عّ ِببل اهلل يف اآلية السابق ذكرها إال هذه العقيدة العقلية الشاملة ،أما إضافة احلبل
وليس امل ّ
هو اهلل عز وجل ،بل ال ميلك أحد غري اهلل عز وجل الذي تفرد خبلق كل شيء ،أن يعرفنا هبا،
ويبصرنا هبويتها.
ومن املعلوم أن الناس إن صدروا عن عقيدة واحدة يف فهم هذه العناصر الثالثة اجلامعة ملعىن
الكون ،ال بد أن يتفقوا على أصول واحدة يف التعامل مع الكون على أساسها ،وهذه هي اليت
تشكل بدورها نسيج وحدهتم وتضامنهم.
وال شك أن من هذه األصول األخوة اإلنسانية ،وعبودية اإلنسان هلل و وحدة املبدأ واملصري
يف حياة االنسان.
فإذا اجتمع مشل األسرة اإلنسانية حتت مظلة هذه األصول ،فمن حق أفرادها بل من
تتلون منهم اخلربات والعادات وأساليب احلياة متاماً كما تتفاوت
مقتضيات الفطرة يف حياهتم أن ّ
منهم القدرات ،وتتعدد األلوان ،وتتنوع اللغات.
ولوال هذا التلون والتعدد ملا وجدت فيهم عوامل التساند والتعاون اليت هي بدورها الغذاء
الذي ال بّد منه لتنمية واقع الوحدة والتآلف والتضامن.
ومن هنا ندرك أن كثرياً من مظاهر االختالف والتعددية يف حياة اجملتمع االنساين إن هو إالّ
روافد وعوامل أساسية لتعميق معىن الوحدة والتضامن بني أفراده.
ترى هل تع ّد املذاهب الفقهية اليت نراها اليوم يف اجملتمعات اإلسالمية ،واحدة من هذه
املظاهر اليت تغذي يف احلقيقة واملآل نسيج الوحدة اإلسالمية ،يف حياة املسلمني؟
ولكي يأيت اجلواب مدروساً ومدعوماً باملنطق ،جيب أن نعلم أوالً معىن املذاهب الفقهية،
وعوامل نشأهتا ،ومن مث تاريخ نشأة هذه املذاهب.
فهذه ثالث نقاط جيب أن منهد هبا لإلجابة عن هذا السؤال.
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معنى املذاهب الفقهية:
املذاهب الفقهية ،حصيلة اختالف الفقهاء يف مسائل اجتهادية غري قاطعة الثبوت أو الداللة،
يف نطاق األحكام السلوكية.
وهذا يعّ أن يف مصدري الكتاب والسنة ،ما هو غري واضح الداللة على املعىن املطلوب ،بل
حيمل يف طيه أكثر من احتمال واحد .كما أن يف السنة ما هو غري قطعي الثبوت ،بل تطوف
به احتماالت الصحة واحلسن والضعف.
مث إن هذا التعريف يوضح أن هذه اخلالفات الفقهية اليت هي مادة املذاهب الفقهية ال عالقة
هلا ،من قريب أو بعيد ،باألصول االعتقادية املتعلقة ِبقيقة الكون واإلنسان واحلياة ،أو مبا يتفرع
عن معرفة هذه احلقائق الثالث ،من سلسلة املعتقدات اإلسالمية اليت يتكون من جمموعها معىن
اإلميان واإلسالم.
نعم ،إن هلا عالقة هبذه األصول االعتقادية ،ولكنها ال تزيد على أن تكون حتقيقاً ملناطاهتا،
واستظهاراً لكيفية تطبيقاهتا.
وبيان ذلك أن اليقني بوجوب اخلضوع للشريعة اإلسالمية من أصول املعتقدات الدينية اليت ال
خالف فيها .أما حتديد الشريعة وإبرازها من خالل نصوصها ومسائلها اجلزئية ،فهو الفقه الذي
قد تتسرب إىل بعض مسائله عوامل اخلالف واالحتمال..
وعلى سبيل املثال :إن اليقني بوجوب نجنب البدع واحد من أصول املعتقدات الدينية اليت ال
خالف فيها ،أما حتديد اجلزئيات اليت ينطبق أو ال ينطبق عليها ح ّد البدعة ،فداخل يف حتقيق
املناط ،ومن مث ففيها ما قد يكون انطباق معىن البدعة عليه فيه شيء من االرتياب واالحتمال.
ولكن ،ملاذا كان يف النصوص الفقهية يف القرآن والسنة ،ما قد حيمل أكثر من داللة واحدة،
ومن مث كان فيه جمال واسع لالجتهاد واالختالف.
احلكمة من ذلك أن يأيت جمموع الشرائع السلوكية ذا وجوه وطرق متعددة يف استيعاب
حاجات الناس ومصاحلهم مهما تنوعت هذه احلاجات واملصاحل ،ومهما تطورت مع تطور
األزمان ،وقد غدت هذه احلكمة واضحة جلية من كثرة ما تناولتها الدراسات واألِباث املتنوعة.

4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

أمهية املذاهب الفقهية يف رعاية الوحدة اإلسالمية

عوامل نشأة املذاهب الفقهية:
يتضح مما ذكرناه يف تعريف املذاهب الفقهية أن العامل األساسي هلا ،وهو اختالف الفقهاء،
ينبغي أن يكون موجوداً يف حياة املسلمني الفقهية منذ عصر النبوة ،وهذا هو الواقع املعروف
فعالً ،وإليك بيان ذلك:
لقد كان الوحي هو احلاجز الوحيد الذي مينع تسرب اخلالف غلى الصحابة يف استنباط
األحكام الفقهية من بعض النصوص القرآنية ،أو األحاديث النبوية ،حىت إذا صادف أن مرت
هلم ظروف أحوجتهم إىل معرفة حكم من األحكام الشرعية اليت مل يتضح وجه الداللة عليها
بيقني ،وحيل بينهم وبني معرفته تلقياً عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،جلؤوا إىل إعمال النظر
واالجتهاد يف فهمه ،حسب إمكاناهتم وقدراهتم العلمية ،فرمبا اتفقوا ورمبا اختلفوا يف االجتهاد
والفهم ،واالختالف هو الغالب.
وقد كان ال ب ّد أن يعرضوا اجتهاداهتم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،بعد انقشاع تلك
الظروف عنهم ،فلم نسمع ومل نعلم قط أن رسول اهلل عنّفهم أو عاتبهم على ذلك االجتهاد
واالختالف ،بل سكت سكوت املؤيد لسعيهم الذي بادروا إليه ،بقطع النظر عن تأييده ،أو
عدم تأييده للنتائج اليت انتهوا إليها.
ولعلنا مجيعاً نذكر أن من أبرز الشواهد الواقعية على ما نقول ،حرية نفر من الصحابة يف فهم
املعىن املراد من قوله عليه الصالة والسالم ألصحابه ،يوم بّ قريظة( :أال ال يصلني أحدكم
العصر إال يف بّ قريظة) ،إذ كانت الشمس أوشكت على املغيب ،وهم مل يصلوا العصر بعد،
والطريق بينهم وبني بّ قريظة ما يزال بعيداً.
ترى أيطلب منهم رسول اهلل يف هذه احلال أن يرتكوا صالة العصر ولو خرج وقتها حىت يصلوا
يوج ٌدوا يف بّ قريظة خالل
إىل بّ قريظة فيصلوها هناك كما أمرهم بذلك ،أم املطلوب منهم أن َ
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وقت العصرِ ،بيث إذا حيل بينهم وبني هذا املطلوب مل يكن من فرق عندئذ بني أن يصلوا
العصر يف أي األماكن شاؤوا ،وال شك أن املطلوب عندئذ هو الرجوع إىل األصل وأداء صالة
العصر يف ميقاهتا املشروع؟
إن املعنيني :كما نالحظ ،واردان وحمتمالن ،واملصري الوحيد الذي ميلكه أولئك النفر الذين
ختلفوا يف الطريق هو االجتهاد يف بلوغ املعىن املطلوب وحتقيقه.
وقد أوقعهم ذلك املصري ،كما نعلم ،يف اختالف فيما بينهم ،فمنهم من ظهرت له دالئل
املعىن األول ،ومنهم من نجلت له دالئل املعىن الثاين ،ومل يكن من سبيل إال أن يتحمل كل من
الفريقني مسؤولية اجتهاده ،وما سكنت إليه نفسه .حىت إذا وصلوا إىل رسول اهلل وأخربوه
بشأهنم ،سكت سكوت املؤيد للفريقني ،أي للذين قاموا فصلوا العصر قضاء ،وللذين عاجلوا
فوات الوقت فصلوها يف طريقهم إليه.
وعندما رأى أحد الصحابة ،وقد وصل متأخراً إىل املسجد ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
يوشك أن يركع ،أسرع يركض يف املسجد حىت حلق رسول اهلل يف الركوع ،اجتهاداً منه بأن ذلك
هو اخلري .ولنا فرغ رسول اهلل من الصالة ،وعلم بشأنه ،نظر إليه قائالً (:زادك اهلل حرصاً وال

تعد).
فقد أعجب النيب صلى اهلل عليه وسلم باجتهاده ،وشكر له حرصه على أن ال تفوته الركعة
مع رسول اهلل ،غري أنه لفت نظره إىل ما هو املفضل يف علم اهلل وهديه ،وهو التمهل واملشي
اهلويىن يف املسجد .ولوال وجود رسول اهلل والوحي الذي كان مؤيَّداً به ،المتّد من اجتهاد ذلك
الصحايب مذهب مشروع يف اختيار ما هو األفضل يف مثل هذه احلال.
إذن فالعامل األساسي يف نشأة املذاهب ،هو اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية املستنبطة
من األدلة احملتملة .وقد رأى رسول اهلل هذا وال يعارض تأييده له أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
كان ينبه الصحايب اجملتهد إىل الرأي الصواب أو األصوب ،كقوله لذلك الصحايب( :زادك اهلل
حرصاً وال تعداً) .وكقوله لعمار وقد أجنب يف سرية فلم جيد ماء ،فتمعك بالرتاب( ،إمنا كان
يكفيك أن تضرب بيدك األرض ،مث تنفخ ،مث متسح هبا وجهك وكفيك).
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فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم جيمع مبوقفه ذاك ،بني تدريبه أصحابه على االجتهاد يف
فهم ما غمض من األحكام كلما اقتضت احلاجة ،وحتويلهم إىل احلكم الصحيح  -باعتباره نبياً
مؤيداً بالوحي  -كلما تنكب أحدهم يف اجتهاده عنه.
هذا ،ومل نشأ يف هذا البحث املكثف أن نأيت على ذكر جزئيات العوامل املتعلقة بنشأة
املذاهب ،مكتفني بينبوع هذه العوامل ومصدرها ،أال وهو االحتمال القائم يف األدلة الفقهية
الباعث بدوره على اختالف الفقهاء ،وال شك أن هلذا االحتمال أسبابه اجلزئية ،غري أهنا مطوية
يف هذا العامل الرئيسي ،وال غرض لنا يف تفصيل القول عنها يف هذا الصدد.
تاريخ نشأة املذاهب الفقهية:

يعود تاريخ نشأة املذاهب الفقهية إىل عصر الصحابة ،وهو العصر الذي يلي وفاة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم مباشرة.
فقد كان فقهاء الصحابة ،على الرغم من اتفاقهم يف معرفة أكثر األحكام الفقهية ،خيتلفون
يف فهم بعض يسري منها .فكانت اآلراء اليت خيتص هبا أحدهم تشكل مذهبه الفقهي الذي
ينفرد به عن اآلخرين .وال شك أنه ال مدخل لقلّة اآلراء .أو لكثرهنا يف تكوين املذهب الفقهي
إذ إن حجم املذهب ،اتساعاً وضيقاً ،يكون تابعاً حلجم املسائل اليت يتكون منها.
فحىت لو مل يكن للفقيه أكثر من رأي اجتهادي واحد يف مسألة فقهية واحدة ،فإن انفراده
برأيه اخلاص يف تلك املسألة جيعل له يف ذلك ،بكل جدارة ،مذهباً.
ومن هنا فقد كان لعبد اهلل بن عباس مذهب خاص به يف مجلة من املسائل الفقهية ،وكان
لعبد اهلل بن عمر مذهبه اخلاص ،أيضاً يف مجلة أخرى من املسائل ،وكان لعلي بن أيب طالب
رضي اهلل عنه مذهبه اخلاص به يف مثل ذلك ...وهكذا.
ويعود السبب يف عدم بروز مذهب كل من هؤالء الصحابة ،وعدم ارتباطه بامسه خالل
التاريخ ،كما هو الشأن يف مذاهب األئمة األربعة ،إىل أ ّن أياً من مذاهب الصحابة مل يتح له أن
يدون وينسب إىل صاحبه خالل القرون كما قد أتيح ملذاهب األئمة األربعة .هذا
ٌجي َم َع ،وأن َّ
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باإلضافة إىل أن األنشطة العلمية ألولئك الصحابة إمنا نجلت يف اجتهادات جزئية متناثرة،
دون أن ينظمها منهج كلي ،إذ مل تكن قد ظهرت احلاجة بعد إىل االعتماد يف االجتهاد على
موازين ومناهج تعصم عن اخلطأ ،أما تطور املذاهب الفقهية ،فالبحث يف ذلك يطول ،ولسنا هنا
بصدد تفصيل القول يف ذلك .غري أن أهم ما جيدر لفت النظر إليه ،أن من أهم العوامل اليت
تفرق الصحابة ،يف خالفة عثمان وما بعدها يف األمصار
أدت إىل تطوير املذاهب الفقهيةٌ ،
املختلفة ،وهو األمر الذي طبع تالمذهتم من التابعني بطابع املكان الذي استوطنوا وأقاموا فيه.
وقد كانت مدرسة الرأي يف العراق ،ومدرسة احلديث يف احلجاز ،أول ،بل أخطر مظهر من
مظاهر هذا التطور الذي جاء نتيجة هلذا العامل الكبري.
غري أن نتائج إجيابية أخرى تلت هذه النتيجة السلبية ،بل كانت مثرة طيبة هلا .من أبرزها هنا
ظهور منهج يلتقي عليه األطراف مجيعاً للسري على أساسه يف ضبط عملية االجتهاد الفقهي،
وهو النهج الذي يتمثل يف قواعد تفسري النصوص أو ما كان يسمى بعلم أصول الفقه.
من أهم هذه النتائج االجيابية أيضاً تالقي مدرسيت الرأي واحلديث على طريقة عادلة مثلى
منعت من الوقوع ،الذي كان وشيكاً ،يف كال طريف اإلفراط والتفريط.
ومن النتائج اإلجيابية اهلامة أيضاً ظهور علم مصطلح احلديث ،وعلم اجلرح والتعديل،
واالهتمام بضبط الرواية ومحايتها من الزيف والدس.
ومن هذه النتائج كثرة الرحالت العلمية يف سبيل الفقه واحلديث ،وكثرة احلوار والنقاش يف
املسائل الفقهية ،األمر الذي ضيق من حجم اخلالفات الفقهية وجذب كثرياً من اآلراء املتخالفة
إىل ساحة االتفاق.
ففي ظل هذه النتائج ظهرت املذاهب األربعة ،ومذاهب كثرية أخرى مل تكتب هلا الشهرة اليت
كتبت لتلك.

االختالفات الفقهية كانت وال تزال اختالفات تعاونية:

اآلن ،وقد مت بيان وجيز للنقاط الثالث اليت رأينا أن منهد هبا لإلجابة عن السؤال الذي
تطارحناه ،نقول:
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إننا ال نرتاب على ضوء ما قد ذكرناه اآلن ،يف أن نشأة املذاهب الفقهية وتطورها وانتهاءها
إىل اليت هي عليها اآلن ،كل ذلك كان خري محاية للوحدة اإلسالمية من التصدع والشقاق.
وقد يبدو غريباً يف أذهان بعض الناس أن تكون اختالفات املسلمني يف فهم الشريعة
اإلسالمية تعميقاً لعوامل وحدهتم ومحاية هلا من عادية التفرق والشقاق.
غري أن هذا االغرتاب صحيح عندما يكون مآل الختالف أن ينسب كل فريق صاحبه إىل
احنراف يف الفهم والسلوك ،أو إىل الوقوع يف خطيئة ال تغتفر.
تبني لنا من معىن املذاهب الفقهية وعوامل نشأهتا ،أن اخلالفات الفقهية اليت
غري أن الذي ّ
تشكل العمود الفقري يف تلك املذاهب ،كانت خالفات تعاونية مربرة ،ال خصومات أو
جمرمة.
شقاقات فكرية ّ
ومعىن هذا أن نسيج الوحدة االسالمية إمنا تالقت سداه وحلمته من هذه اخلالفات التعاونية.
إذ لوال الساحة التشريعية العريضة اليت تكونت من جمموع االجتهادات الفقهية املتعددة ،ملا أتيح
للمساحات اإلسالمية الشاسعة واملتنوعة ،أن تتالقى وتتالحم حتت مظلة شرعة واحدة .ومن مث
ملا أتيح هلا أن ختضع ،على اتساعها ،لنظام دولة واحدة.
وإن نظرة واحدة متدبرة إىل التفاعل الذي كان قائماً ،يف صدر اإلسالم ،وأيام اخلالفة الراشدة
وما بعدها ،بني أنشطة املذاهب الفقهية من جانب ،ومظاهر وحدة الدولة اإلسالمية من جانب
آخر ،ليربز ويؤكد احلقيقة اليت نقوهلا .وما مسعنا يف التاريخ قط أن خالفات املذاهب الفقهية
أي من عصورها الذهبية ،وما ينبغي ،وحنن نؤكد هذه
كانت وباالً على الوحدة اإلسالمية يف ّ
احلقيقة ،أن ننسى دور الفكرية ،واعتماد الفقهاء على قواعد تفسري النصوص اليت مت تدوينها يف
أواخر القرن الثاين ،يف حتصني هذه املذاهب ضد عادية الشرود ،وعوامل االنزالق يف املتاهات
اليت من شأهنا أن تنتزع ثقة األئمة والعلماء بعضهم ببعض ،وأن حتيل اختالفاهتم التعاونية إىل
اهتامات وشقاق.
وال داعي إىل أن نعيد إىل الذاكرة ثناء أئمة املذاهب األربعة بعضهم على بعض ،وصلة الود
والتقدير املتبادلني بني اإلمام الشافعي واإلمام أمحد ،وإعجاب كل منهما باآلخر ،وثناء اإلمام
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الشافعي على أيب حنيفة وتلميذه حممد وأيب يوسف ،وقول الشافعي عن اإلمام مالك" :مالك
معلمي وعنه أخذنا العلم".
اآلفات اليت حلقت باملذاهب الفقهية:

غري أن املذاهب الفقهية على الرغم من دورها اإلجيايب ،يف ترسيخ بناء الشريعة اإلسالمية،
وتعميق دعائم الوحدة اإلسالمية ،خالل ما ال يقل عن مخسة قرون من عمر الشريعة اإلسالمية،
أصابتها ،كأي شيء آخر آفات قلصت الكثري من آثارها اإلجيابية ،وكادت أن حتيل آثارها
املفيدة الوحدوية إىل نتائج سلبية ضارة يف كثري من األحيان.
وتتلخص هذه اآلفات يف:
 .1تسليط قدر كبري من آثار االختالف بني الفرق االعتقادية والسياسية عليها.
 .2إخضاع ضوابط الرواية وعلم اجلرح والتعديل لتيار بعض املذاهب االعتقادية والسياسية.
 .3تعصب أتباع املذاهب ملذاهبهم .
فلنفصل القول يف كل من هذه اآلفات بالقدر الذي تتعلق به احلاجة يف هذا املقام.
أوالً :أثر االختالفات االعتقادية والسياسية على املذاهب الفقهية:
من املعلوم أن أكثر املذاهب االعتقادية اليت يعرب عنها بالفرق ،بادت بعد أن انتشرت
وسادت فاملرجئة واجلهمية والقدرية واجملسمة واحلشوية ،وحىت املعتزلة ،ما كادت تعرب عن ذاهتا
وأفكارها باجلدل هنا وهناك حيناً من الوقت ،حىت أخذت تضمحل مث تذوب يف تيار العقيدة
اإلسالمية الكربى املتمثلة فيمن يٌ َس َّمونه بأهل السنة واجلماعة.
وال خيفى أن الفضل يف ذلك يعود إىل إمامني جليلني ظهراً يف عصر واحد ،أحدمها اإلمام أبو
علي بن إمساعيل األشعري ( ،)331-261وثانيهما اإلمام حممد بن حممد بن حممود
احلسن ّ
أبو منصور املاتريدي (.)268-111
إن أياً من هذين اإلمامني مل يكن صاحب مذهب أو حنلة ،أو داعياً إىل أي بدعة جديدة.
بل احنصر عمل كل منهما يف االنتصار لكتاب اهلل وسنة رسوله ،ويف السعي الدؤوب للعودة
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باملسلمني إىل ما كان عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ،بعيداً عن سائر البدع
واألهواء املستحدثة.
وقد كانت مجاعة الفقهاء واحملدثني واملشتغلني بالتفسري يف احلجاز وبالد الشام والعراق قد
اعتزلوا اخلصومات اليت ارتفع أوارها بني تلك الفرق املبتدعة املتهارجة ،ومضى كل منهم يعكف
على ما تفرع له من حديث أو فقه أو تفسري.
يذب عن حياض الكتاب
فلما رأوا اإلمام األشعري واقفاً يف وجه تلك التيارات كلهاّ ،
والسنة ،داعياً إىل النهج الذي كان عليه أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعون من
بعده ،أقبلوا إليه من كل حدب وصوب يؤيدونه ويدعمونه وينتصرون له ،ومن مث مسَّوه نصري أهل

السنة.
وقد كان يف جممل عمله الذي قام به كل منهما ،أشبه ما يكون مبن أقبل على جادة عريضة
تكاثرت فوقها األتربة واحلجارة والرمال ،حىت ضاع على املارة معاملها وتاهوا عن حدودها ،فجعل
يزيح عنها األتربة والرمال ،ويعيدها معبّدة حتت األقدام ،وجيلّي معاملها وحدودها أمام األنظار.
أي أن اإلمام األشعري مل يٌنشئ ومل يبتدع أي مذهب جديد ،وإمنا عمد إىل الصراط العريض
الذي تركه رسول اهلل جلياً واضحاً ظاهره كباطنه ،مث جاءت تلك الفرق املبتدعة فمدت فوقه من
خصوماهتم وابتداعاهتم سحباً وغشاوات ضيعت معامله على اآلخرين وعلى كل من سيأيت
بعدهم ،فبدد هذا اإلمام تلك السحب والغشاوات ،وأعاد ذلك الصراط كما تركه رسول اهلل
ناصعاً جلياً بصدق بالئه وانتصاره لكتاب اهلل وسنة رسوله ،فلذلك خرج علماء الفقه واحلديث
والتفسري عندئذ من عزلتهم الطويلة اليت كانوا قد آثروا االلتجاء إليها فراراً من صخب تلك
اجملادالت ،وأقبلوا يؤيدون اإلمام األشعري من كل اجلهات وأحاطوا به إحاطة اجلنود بالقائد.
وهذا ما فعله اإلمام املاتريدي أيضاً ،يف بالد ما وراء النهر.
واملهم أن نكون على بينة من ان اإلمام األشعري مل يكن صاحب فرقة تضاف إىل تلك
الفرق املبتدعة ،كما توحي بذلك املدارس االستشراقية املختلفة ،ولو كان يف حقيقته كذلك،
إذن ملا أقبل إليه مجاهري علماء الفقه واحلديث والتفسري مؤيدين ومنتصرين ،وهم الذين كانوا قد
قاطعوا واعتزلوا الفرق املبتدعة كلها.
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يقول ابن السبكي يف طبقات الشافعية:
"اعلم أن أبا احلسن األشعري مل يبتدع رأياً ومل ينشئ مذهباً ،وإمنا هو مقرر ملذهب السلف،
مناضل عما كانت عليه صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فاالنتساب إليه إمنا هو بأنه
عقد على طريقة السلف نطاقاً ومتسك به ،وأقام احلجج والرباهني عليه فصار املقتدى به يف ذلك
السالك سبيله يف الدالئل يسمى أشعرياً".
ويقول ابن خلكان" :هو صاحب األصول والقائم بنصرة مذهب أهل السنة ،وإليه تنسب
الطائفة األشعرية".
وقال عنه ابن العماد يف شذرات الذهب:
وسود به رايات أهل االعتزال واجلهمية ،فأبان به
"وقد بيض اله ضبه وجوه أهل السنة النبويةّ ،
وجه احلق األبلج ،ولصدور أهل العلم والعرفان أثلج".
وقال عنه ابن عساكر:
"اتفق أصحاب احلديث أن أبا احلسن علي بن إمساعيل األشعري رضي اهلل عنه كان إماماً من
أئمة أصحاب احلديث ،ومذهبه مذهب أصحاب احلديث ،تكلم يف أصول الديانات على
طريقة أهل السنة شدَّد على املخلفني من أهل الزيغ والبدعة".
جل تلك الفرق املتهارجة اليت ظهرت على ساحة اجملتمع اإلسالمي ظهور
إذن فلقد اختفى ّ
الثآليل على اجلسم السوي الصحيح ،وعادت أصول الوحدة االعتقادية والفكرية هلذه األمة
راسخة مستقرة من جديد ،اللهم إال أن الفكر االعتزايل ،الذي ساد مث باد ،تسعى اليوم مدارس
استشراقية معروفة إىل ابتعاثه من جديد ،وذلك خالل بث الدعاية لنثا ٍر من مواقفه وآرائه اجلزئية.
بوسعنا إذن أن نقول :إن هذه الفرق مل ترتك خالل فرتة هياجها أثراً سلبياً يذكر يف عالقات

املذاهب الفقهية بعضها ببعض.
إال أنه من املمكن أن نالحظ ظاهرتني نجسدان نوعاً واضحاً من التفاعل أو التأثري املتبادل
بني بعض تلك الفرق االعتيادية واملذاهب الفقهية ،وبوسع الباحث أن يرى هذا التأثري ظاهرة
إجيابية مفيدة ،كما أن بوسعه أن يفسرها تفسرياً آخر خمالفاً.
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الظاهرة األوىل :املذهب اإلباضي ،وحنن نعلم أن اإلباضية هي الفرقة املتبقية من ست فرق
جل من يسمون باخلوارج ،أما الفرق اخلمس األخرى فقد تاب كثري منهم ،ورجعوا عن
تشكل ّ
ضاللتهم ِبكمة سيدنا علي رضي اهلل عنه يف حماورته هلم ،واتساع صدره معهم ،وقضى على
سائرهم ممن أىب إال التكفري والقتال.
وفرقة اإلباضية هذه ،أقل اخلوارج شططاً وغلواً ،وأكثرهم ورعاً والتزاماً وقد كان املفروض أن
تبقى أفكارهم الفقهية اليت اختصوا هبا ،حمصورة يف النقاط املتعلقة باألمور االعتقادية اخلاصة
هبم .غري أهنم نجاوزوا ذلك إىل إقامة بنيان فقهي خاص هبم ،وظهرت هلم املؤلفات بل
املوسوعات الفقهية اليت تعرب عن شخصية فقهية خاصة للفرقة اإلباضية.
والراجح الذي تسكن إليه النفس أن فقهاء املذهب اإلباضي ،لو مل تكن أفكارهم االعتقادية
والسياسية قد شكلت منهم مجاعة مستقلة ،لكانوا اليوم تالمذة ،بل فقهاء بارزين تتوازعهم
املذاهب الفقهية األربعة.
ولكن جذورهم الفكرية االعتيادية ،أبت عليهم إال أن تكون هلم شخصية فقهية مستقلة هذا
مع العلم بأن جل آرائهم الفقهية ال خترج ،لدى متحيص النظر فيها عن دائرة املذاهب األربعة.
إن األثر السليب الذي ال يغيب عن بال أحدنا هلذه الظاهرة ،أن الشاب اإلباضي حيسب،
وهو يرى أمامه مذهباً فقهياً خاصاً باإلباضية ،أن مذهبه االعتقادي املوروث يفرض عليه أن ال
يتخذ من دون مذهبه الفقهي مذهباً ،ومن مث فهو ينظر إىل سائر االجتهادات الفقهية األخرى،
على أهنا غري صاحلة له وال تتفق مع مذهبه االعتقادي أو السياسي.
إال أن األمر يف واقعه العملي ،خمالف متاماً هلذا التصور .فإن املصادر املعتمدة الستنباط
األحكام الفقهية ،مستقلة كل االستقالل عن األدلة املعتمدة يف آرائهم االعتقادية ،ال سيما
اإلباضية ،الذين ال نكاد جند فرقاً بينهم وبني مجهور أهل السنة يف جل األحكام الفقهية
االجتهادية.

الظاهرة الثانية :املذهب الشيعي الذي تفرعت عنه مذاهب فقهية متعددة ،من أبرزها مذهب

اإلمامية ،والزيدية ،واهلادوية ...إخل.
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ولسنا اآلن بصدد بيان الفروق القائمة بني هذه املذاهب اليت تؤول جبملتها إىل مذهب
واحد ،ولكن الذي يهمنا يف هذا الصدد أن نتساءل عن عالقة البنية الفكرية والعقائدية ملذهب
الشيعة عموماً باملنهج املقرر عندهم يف االجتهادات الفقهية!..
إن كالً من اإلمام حممد الباقر ،وابنه جعفر الصادق ،وزيد بن علي رضي اهلل عنهم مجيعاً ،من
أبرز أئمة الفقه الشيعي اليوم .وما من مسألة فقهية يف مذهب الشيعة إال وتنسب إىل واحد من
هؤالء األئمة الثالثة.
غري أننا عندما نعود إىل أصول االجتهاد الفقهي ،املعتمدة عند هؤالء األئمة األعالم ،ال جند
أي فرق بينها وبني األصول االجتهادية املتبعة لدى سائر الفقهاء ،ال سيما أئمة املذاهب
ّ

األربعة.
بل لقد كان بني هؤالء األئمة الثالثة وأئمة املذاهب األربعة ،من التفاعل والتعاون ما يؤكد أهنم
كانوا ينهلون من مصادر فقهية واحدة ،ومن مث فقد كانوا مجاعة بل كتلة فقهية واحدة .ولقد
لقي أبو حنيفة كالً من زيد بن علي ،وحممد الباقر وجعفر الصادق فدارسهم وأخذ منهم.
ووافقهم يف حب آل البيت والتعلق هبم ووافقوه يف تقدير اخللفاء الثالثة واحرتامهم وعدم ذكرهم
بأي سوء.
ّ
ولقد لقي اإلمام مالك إمام دار اهلجرة جعفر الصادق رضي اهلل عنه وأخذ عنه وكان يذكره
بأحسن ما يذكر طالب شيخه.
روى السيوطي يف تزيني املمالك أن اإلمام مالك قال" :كنت آيت جعفر بن حممد ،وكان كثري
اختلفت إليه
اصفر ،ولقد
ٌ
املزاج والتبسم ،فإذا ذكر عنده النيب صلى اهلل عليه وسلم ،اخضر و ّ
زماناً فما كنت أراه إال على ثالث خصال :إما مصلياً ،وإما يقرأ القرآن ،وإما صائماً ،وما رأيته

قط حيدث عن رسول اهلل إال على طهارة ،وال يتكلم فيما ال يعنيه ،وكان من العلماء العباد
الزهاد ،وما رأيته قط إال وخيرج الوسادة من حتته ،وجيعلها حتيت."...
إذن ،فقد كان املنهل الفقهي وأصول االجتهاد عند هؤالء مجيعاً واحدة ،وكانوا يتالقون على
خدمة الشريعة اإلسالمية ونجلية أحكامها ،أسرةً علمية وإسالمية واحدة.
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وقد كان من مقتضى ذلك أن ال ترى اليوم للشيعة ،إمامية أو زيدية كانوا ،مذهباً فقهياً
خاصاً يستقلون به ،غري أن الواقع الذي آل إليه األمر أخرياً خالف ذلك فإن للشيعة اليوم
مذهباً فقهياً خاصاً هبم ،باإلضافة إىل مذهبهم االعتقادي ،أو السياسي الذي تفردوا به.
وإن أحدنا ليسأل :كيف أمكن أن يتكون للشيعة فقه مستقل وخاص هبم ،مما زادهم
انشطاراً واستقاللية عن مجهرة أهل السنة واجلماعة ،مع ما نعلمه يقيناً بأن كالً من زيد بن علي
وحممد الباقر وجعفر الصادق  -وهم ركائز ومصادر ما يسمى اليوم بالفقه الشيعي  -كانوا
أساتذة ألكثر أئمة املذاهب األربعة ،إن مل نقل أهنم كانوا أساتذة وشيوخاً هلم مجيعاً ومل نعثر بعد
طول البحث والتحقيق ،على أي حتفظ فكري أو مذهيب من أي الطرفني لآلخر ،بل إننا لنسأل:
ما الذي حال دون استمرار هذه الوحدة املذهبية إىل اليوم..؟
أغلب الظن أن الشخصية الفقهية للشيعة ،نشأت فيما بعد ،مع الزمن ،وإمنا نشأت ظالً
لشخصية التشيع وآثاره وذيوله ،وهذا ما مل يكن موجوداً يف عهد أولئك األساطني الثالثة يف
القرون الثالثة املباركة اليت أثىن عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
الغلو يف
ولعل بروز هذه الشخصية الفقهية فيما بعد ،مل تكن إال نتيجة عامل واحد ،هو ّ

معىن االنتصار والتشيع آلل البيت ،على أن هذا الغلو ذاته مل يكن ليستدعي انشطار الشيعة
عن مجهرة املسلمني فيما هم مجيعاً متفقون عليه ،وسائرون منه على صراط واحد ،أال وهو
األحكام الفقهية العملية.
فإن كان لذلك عامل آخر ،فهو إذن هذا العامل الثاين الذي سنتكلم عنه والذي يشكل يف
الوقت ذاته اآلفة الثانية من اآلفات اليت حلقت املذاهب الفقهية.
ثانياً :إخضاع فن الرواية وعلم اجلرح والتعديل لشرط العصمة:

وإمنا اشرتطها الشيعة يف األصل لصحة اإلمامة ،سواء منهم من يرى أن اإلمامة حمصورة يف
أوالد فاطمة رضي اهلل عنها بالنص عليهم واحداً إثر آخر ،أو من يرى أن مساق اخلالفة يف
أوالدها ولكن باختيار الشيوخ وهلم على ذلك أدلتهم اليت يسوقوهنا.
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غري أهنم ،أو كثرياً منهم ،سحبوا هذا الشرط إىل فن الرواية واجلرح والتعديل ،فجعلوا من مجلة
شروط قبول الرواية أن يكون الراوي من آل البيت ،ولعلهم إمنا يشرتطون ذلك تلمساً ملزية
العصمة يف الرواة .إذ لو مل يٌ ْفتَ َرض انفراد آل البيت هبا ملا كان مثة أي معىن الشرتاط كون الرواي
من آل البيت.
إن اعتبار هذا الشرط ،ووضع الشيعة له فيما بعد موضع التنفيذ ،كان ال بّد أن يفرد الشيعة
مبنهج مستقل يف فهم احلديث الصحيح ،وشروط األخذ به ،ومن مث فقد كان ال بّد أن ينبثق
هلم من ذلك فقه خاص هبم يعتمد على أحاديث خاصة هبم.
وحنن ال نريد هنا أن نناقش هذا الشرط الذي فرضوه ،يف األصل لصحة اإلمامة غري أن
نوضح أن أياً من أئمة آل البيت رضي اهلل عنهم ،ويف مقدمتهم أولئك األعالم الثالثة مل يقتصر
يف أخذه احلديث على آل البيت.
بل روى عنهم وعن عامة الصحابة ،وعن كثري من التابعني ،كإبراهيم بن سعد بن أيب وقاص،
وسعيد بن املسيب ،وعبيد اهلل بن أيب رافع !..كما أن آل البيت مل يكونوا هم املنفردين بالرواية
عن كل منهم ،بل التقى على الرواية عنهم واألخذ منهم مجهرة أهل السنة واجلماعة من آل
البيت وغريهم.
فكان من آثار ذلك أن احتد سبيل االجتهاد الفقهي فيما بينهم وانطلقت موازينه من رؤية
وأصول واحدة .إذن فما املربر هلذا االنشطار الذي ظهر فيما بعد؟ ومن أين انبثقت ضرورة عدم
أخذ احلديث إال من آل البيت ،وحصر الرواية فيهم؟
ثالثاً :تعصب اتباع املذاهب ملذاهبهم:
نشأت هذه العصبية يف القرون املتأخرة ،ولعلها زادت واستشرت يف أواخر عهد اخلالفة
العثمانية ،إذ كان املذهب احلنفي هو املعتمد من قبل الدولة ،ومن مث فقد كان هو السائد يف
أكثر املناطق لنفوذ األتراك.
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ولعل أتباع املذهب احلنفي هم أول من أظهروا العصبية ملذهبهم ،فأحلقوا به ذيوالً من
األحكام اليت مل تكن معروفة من قبل كتحرمي االنتقال من املذهب احلنفي إىل غريه ،وإخضاع من
يفعل ذلك لنوع من التعزيز ،وكالتشنيع على االجتهادات الفقهية عند بعض املذاهب األخرى،
يف كثري من حواشي املتأخرين ،حيثما مرت لذلك مناسبة ،ولعل متأخري احلنفية هم أول من
ابتدعوا إنشاء عدد من احملاريب يف املسجد الواحد ،بقدر عدد املذاهب املنتشرة يف تلك املنطقة،
وكان ذلك متهيداً لتنظيم أربع مجاعات يف املسجد الواحد لكل صالة ،وإيعازاً ِبرمة اقتداء
الشافعي باإلمام احلنفي والعكس ،ولقد انتشرت هذه العادة فعالً يف البالد اليت ينتشر فيها أكثر
من مذهب واحد كبالد الشام والعراق .ويف املسجد األموي بدمشق يوجد إىل اآلن أربعة
حماريب ألربعة مذاهب ،ولكل منها إمام راتب يفرتض أن ال يقتدي به إال من هم على مذهبه.
هذا مع العلم بأن اإلمجاع منعقد على صحة اقتداء املصلي باإلمام الذي ينتمي إىل مذهب
خمالف ملذهبه ،ما دام أنه غري متأكد من أن اإلمام متلبس مبا يبطل الصالة يف مذهب املقتدي
على أن هذا يف حق من كان لديه من الثقافة الفقهية ما جيعله أهالً إلتباع مذهب فقهي بعينه
فأما عوام الناس ،فإن مذهب أحدهم إمنا هو مذهب اإلمام الذي يقتدى به.
ومن الطبيعي أن ينشأ عن هذا التعصب ردود فعل من جنس املشكلة ذاهتا لدى أتباع
املذاهب األخرى ،وقد ظهرت ردود الفعل هذه يف مظاهر متعددة.
فمنها اعتداد كل صاحب مذهب مبذهبه ،إىل درجة االستهانة واالنتقاص من املذاهب
األخرى ،وهكذا ،فبعد أن كان اخلالف بني أئمة هذه املذاهب خالفاً تعاونياً كما قلنا ،حتول
اخلالف بني أتباعها يف كثري من األحيان إىل تنافس وختاصم واهتام.
ومنها الركون إىل املماحكات واجملادالت املؤملة واجلارحة ،يف جزئيات فقهية مما وقع فيه
اخلالف ،كإسبال اليد وعدم إسباهلا يف الصالة ،وكالقنوت أو عدم القنوت يف صالة الفجر
وكقضاء الصالة الفائتة أو عدم قضائها ،وكمشروعية أو عدم مشروعية جلسة االسرتاحة يف
الصالة...إخل ،فبعد أن كانت هذه املسائل توضع يف أماكنها من االعتبار ضمن سلّم
ميرون باجتهاداهتم عندها ،دون أن يستشعر
األولويات ،عند األئمة والفقهاء السابقني ،وكانوا ّ
بأي وقع الختالفاهتم فيها ،إىل درجة أن اإلمام الشافعي أمسك عن القنوت يف صالة
أحدهم ّ
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الصبح يف مسجد أيب حنيفة ببغداد ،وملا سئل عن ذلك قال :أدباً مع صاحب هذا القرب أقول
بعد أن كان هذا هو موقف األئمة السابقني من هذه املسائل اجلزئية ،خلف من بعدهم خلف
عصي تأديب ،واهتام لكل من
يتباهون بآرائهم الشخصية يف هذه املسائل ،وجيعلون منها
ّ
خالفهم فيها ،وال يبالون أن يثريوا أخطر أنواع الشجار فيما بينهم ،ورمبا داخل املساجد ،لينتصر
كل منهم لنفسه يف ساحة هذه اجلزئيات اليت ليست هلا أي أمهية يف ترتيب سلّم األولويات.
ومن أسوأ ما أفرزته هذه اخلصومات اليت بلغت يف كثري من األوقات إىل درجة اللكم و
الصفع يف داخل املساجد ،كتاب أصدره أحدهم بعنوان "األزهار الفواحة يف سنة جلسة
االسرتاحة".
وواضح جداً لكل ذي وعي من الناس أن هذا اخلصام الشديد الذي ميزق وحدة املسلمني
إرباً ،ليس انتصاراً لدين اهلل من خالل هذه اجلزئيات الصغرية اليت يسع املسلم أن يتقرب إىل اهلل
بفهمها على الوجه الذي يريد ،بل يسعه أن ال يلتزم هبا أصالً ،وإمنا هو انتصار يف احلقيقة
للنفس على حساب مصلحة الدين ،بل يف مقابل القضاء على ما أقدس ما جاء اإلسالم
لتحقيقه مث حلمايته ،أال وهو وحدة هذه األمة وتضامنها.
ولعل هذه الظاهرة اليت نعاين منها اليوم ،هي أبلغ وأخطر ما قد وصلت إليه العصبية املذهبية،
بل عصبية االختالفات الفقهية عموماً ،يف حياة املسلمني.
جرها املسلمون
وإين ألعلم أن املرتبصني باإلسالم واملسلمني ،يستغلّون هذه املصيبة اليت ّ
بأيديهم على أنفسهم ،أبشع استغالل.
وأخرياً :كيف نعاجل هذه اآلفات..؟

ليس فينا من جيهل القاعدة القائلة :إدراك املشكلة واليقني بأهنا مشكلة يساوي نصف الطريق
إىل حلّها.
ويف يقيّ ،بأن إمياننا مجيعاً بأن هذه اآلفات الثالث ،هي فعالً آفات خطرية تقلب اآلثار
اإلجيابية املفيدة للمذاهب الفقهية إىل آثار سلبية ضارة ،يشكل أهم مراحل املعاجلة هلا.
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من الذي يدرك أن هذه اآلفات الثالث هي فعالً كما قلنا ،مث يركن مع ذلك إليها ويدعمها
يف دراساته العلمية وسلوكه العملي ،إال إن كان ممن يضيق ذرعاً بقوة هذه األمة ،ويسعد برؤيتها
متفرقة متخاصمة ..؟!
ولكن ،ترى هل يوجد فينا من ال يؤمن بأن هذه اآلفات هي فعالً آفات؟
وإذا وجد فينا من مل يكن يؤمن بذلك ،أفال يرى ما هو خاضع لسلطان التجربة واملشاهدة،
من النتائج السيئة هلا ،واليت ال يرتاب يف شدة سوئها وآثارها الضارة أحد؟
فإن كان هناك من يكابر ،ويصف هذه اآلفات بنقائضها من اخلري والفائدة لإلسالم
واملسلمني فليس عندئذ من جدوى وال عالج لتحطيم كربياء هذه املكابرة ،إال أن نستثري يف
األلباب والنفوس عوامل اإلخالص لدين اهلل والسعي إىل مرضاة اهلل.
وحمال ،ملن أخلص هلل عز وجل يف علمه وسعيه ،أن يتيه يف هذه الساحة عن معرفة احلق أو
أن يلتبس عليه االنتصار للنفس وكربيائها ،باالنتصار لدين اهلل و اتباع مرضاته.
سر يودعه اهلل  -كما قالوا  -قلب من أحب من عباده ،فال
غري أن اإلخالص لدين اهلل ّ
السر الرباين العظيم؟
سبيل للحصول عليه يتصنع أو تكلف .إذن فما السبيل للحصول على هذا ّ

جاد ودائم ،قوامه اإلكثار من ذكر اهلل وربط النعم دائماً
السبيل هو أخذ النفس مبنهج تربوي ّ
باملنعم ،فإن املسلم إذا استقام على استعمال هذا العالج ،تنامت حمبة اهلل بني جواحنه وإمنا ينبثق
اإلخالص من هذا احلب ..ويف ضرام هذا احلب تنمحي حظوظ النفس وتذوب مشاعر
الكربياء ،وتتجلى هذه اآلفات على أهنا فعالً آفات.
وما أسهل حينئذ القفز فوقها ،والعود إىل سنن الرشد الذي كان عليه السلف الصاحل ،إذ كان
اختالفهم اختالفاً تعاونياً ،يزيدهم ألفة وتضامناً وحباً.
نقاط أربع لعلها تشكل األمة اإلسالمية الواحدة:

مدخل وحترير حملل البحث:
كلمتان يف موضوعنا هذا ،ينبغي حترير املراد بكل منهما ،قبل اخلوض يف مسائله وتفرعاته
الكلمة األوىل:
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(التقارب) ما املعىن املراد هبا يف هذا املقام..؟ أعتقد أن فينا من يظن أن املراد هبا تضييق
مساحة اخلالف بني املذاهب اإلسالمية جهد االستطاعة .وإمنا يكون سبيل ذلك "إذا كان هذا
هو املراد" ،التالقي على احلوار واملناقشة يف النقاط اخلالفية اليت يظن أن من اليسري االتفاق فيها
على رؤية واحدة ،لو مت التحقيق بشأهنا ..كما أعتقد أن فينا من يفسر هذا التقارب بقبول كل
منا لآلخر على وضعه الذي هو فيه ،وإمنا يكون السبيل إىل ذلك "إذا كان هذا هو املراد" ،أن
ينظر صاحب كل مذهب إىل اآلراء املخالفة يف املذهب اآلخر ،على أهنا داخلة يف القضايا
بصره به اجتهاده .سواء أخذنا برأي املصوبة الذين يرون
االجتهادية اليت يٌْلَزم فيها اجملتهد مبا قد ّ
أن احلق يف املسائل االجتهادية تابع ملا انتهى إليه اجتهاد اجملتهد ،أو أخذنا برأي املخطئة الذين
يرون أن احلق ليس تابعاً إال ملا ثبت أنه احلق يف علم اهلل عز وجل.
والذي أجزم به أن التفسري األول للتقارب غري صاحل ،ومن مث فهو غري وارد وال مراد ،بل
الراجح أن حماولة التقريب عم هذا الطريق ،ال تزيد أصحاب املذاهب إال جفوة وتباعداً ،ولو
كان يف النقاط اخلالفية ما ميكن التالقي بشأنه على رأي واحد ،لكان يف جهود السابقني خالل
نصرمة ما حقق ذلك.
األجيال امل ّ

إذن فالتفسري السليم لكلمة التقارب هنا ،هو التفسري الثاين ،أي أن يتّسع صدر كل منا ،بل
فكره وعقله ،لقبول ما عند اآلخر ،وذلك عن طريق االحتكام إىل املصري الذي ال بّد منه ،وال
بديل عنه ،يف القضايا االجتهادية.
الكلمة الثانية:

املذاهب اإلسالمية ،ما املعىن املراد هبا..؟ أهو املذاهب املتخالفة يف بعض األصول
االعتقادية ،أم هو ما يشملها ويشمل املذاهب الفقهية ،أي املتخالفة يف بعض فروع الشريعة؟
الذي أراه ،أن من اخلري تعميم املراد بكلمة "املذاهب" هذهِ ،بيث تشمل املذاهب الفقهية
واالعتقادية ،ما دمنا نسميها مذاهب إسالمية ،ذلك ألنا نشهد يف عصرنا هذا ظاهرة مؤسفة،
أبرزت االختالفات الفقهية بني املذاهب الفقهية على أهنا مصدر من مصادر العصبية للرأي ،بل
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للذات ،بعد أن كانت مصدراً من مصادر التفاهم والتعاون والتيسري ،ومن مث غدت هذه
االختالفات الفقهية أو كثري منها سبباً من أسباب الفرقة واالهتام بالضالل واالبتداع!.
إذن فليكن حمور حديثنا يف معاجلة هذا املوضوع البحث عن منهج لتعايش أفضل بني
املذاهب اإلسالمية على اختالفها.
إن املنهج السليم إىل هذا التعايش ،ميكن العثور عليه ،من خالل العمل على تنفيذ النقاط
التالية:
النقطة األوىل :االنطالق من خطوة تأسيسية ال بّد منها ،هي اإلخالص يف كل من القصد
والعمل هلل عز وجل.
حيف به أكثر من مشكلة واحدة ..من ذلك ما هو معروف
واحلديث عن اإلخالص هلل تعاىل ّ
من أن شرط اإلخالص لقبول األعمال وصالحيتها ،من البدهيات اليت ال جيهلها أحد ،واليت ال
ينكر أمهيتها أحد .فكأن احلديث عنه يغدو ،واحلالة هذه ،حتصيالً حلاصل ،أو اهتاماً للمسلمني
أجل بدهية من بدهيات الدين!..
العاملني يف احلقل اإلسالمي أو لكثري منهم ،باإلعراض عن ّ

أجل أعمال القلب ،فهو أمر خفي ال يعلم بوجوده أو عدمه يف
ومن ذلك أن اإلخالص من ّ
سريرة اإلنسان إال اهلل عز وجل ،ومن مث كانت إحالة املصائب واآلفات اليت حتيق باجملتمع
اإلسالمي على الرغم من أنشطته وحتركاته ،إىل غياب اإلخالص هلل تعاىل عن القلوب ،اهتاماً
كبرياً يوشك أن يكون عارياً عن الدليل عليه ،فما أيسر أن يتربأ املوصوم بذلك عن هذه التهمة،
بل ما أيسر أن يرمي الذي يصمه هبا بأنه قد نجاوز الظاهر الذي ال حق له يف نجاوزه ،إىل الباطن
الذي ال سبيل له إليه ،إذ ال يطلع عليه إال اهلل عز وجل.
أقول :فلو التفتنا إىل هاتني املشكلتني بالنظر واالهتمام ،لكان علينا أن منسك عن اخلوض يف
أمر اإلخالص وبيان أمهيته ،والتحذير من التساهل فيه ،كي ال حيرج الناصح نفسه ،ولكي ال
يتهم اآلخرين بدون دليل.
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ولكن العلماء الربانني كانوا وال يزالون يتحدثون عن أمهية اإلخالص وضرورته ،ويؤكدون أنه
تقرب هبا إىل اهلل ،فإن
الروح اليت جيب أن تسري يف مجيع الطاعات واألعمال اليت يفرتض أن يٌ َّ
غابت هذه الروح ،عادت األعمال كلها أشباحاً ال قيمة هلا ،وركاماً حلطام ال فائدة منه.
وحنن إمنا نسلك مسلك هؤالء العلماء ،فنذكر بضرورة اإلخالص هلل تعاىل ،دون اهتام وحنذر
من عواقب استخدام الطاعات والقربات للمغامن والرغائب الدنيوية ،دون أن ندعي أن فينا من
يفعل ذلك .ونقول :ألن الذي جيعل من الشعارات اإلسالمية الكثرية ،ومن مظاهر أنشطته
املتنوعة الوفرية ،ما يشبه يف مخودها ،ومجودها وعدم جدواها ،املدينة املسحورة ،إمنا هو غياب
سر اإلخالص عنها ،نقول ذلك ،دون أن نشري بأي من أصابع االهتام إىل أحد ،كي ال هتتاج
ّ
رد هذه التهمة عن نفسه ،مومهاً أن التوجه
احلساسية النفسية بني جوانح أي منا ،فيندفع إىل ّ
مبثل هذه التذكرة يدخل يف باب النصيحة املتعالية ،واإلرشاد الذي ال جمال وال معىن له بني
األنداد يف مثل هذا املقام .وقد اهتاجت هذه احلساسية يف لقاء مماثل يوماً ما ،من قبل.
وعلى ٍ
كل فإن مما ال ريب فيه ،أن وجود اإلخالص هلل تعاىل يف املقصد االعتقادي ،ويف
املناهج السلوكية ،يقطع السبيل على العصبيات املذهبية ،ويبعد اخلالفات االجتهادية اليت ال

مندوحة عنها من اآلفات املتنوعة اليت قد تتسرب إليها ،وإن مما ال ريب فيه أيضاً إنه إن مل
يتحقق هذا املنطلق األساسي الذي ال بّد منه ،فإن االلتزام ببقية خطوات املنهج الذي نتحدث
عنه يغدو أمراً عسرياً ،وإن تيسر حتقيقها فلن نجدي شيئاً ولن حتقق شيئاً من أهدافها.
النقطة الثانية :االحتكام إىل قاعدة إذا اجتهد اجملتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ

فله أجر واحد.
ومن املعلوم أن هذا الكالم قبل أن يصبح قاعدة شرعية ثابتة هلا أثرها يف جمال الرأي
واالجتهاد ،حديث نبوي صحيح متفق عليه .ولفظه فيما اتفق عليه الشيخان وأمحد وأبو داود
وابن ماجه من حديث عمر بن العاص( :إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ،وإذا
حكم فأجتهد فأخطأ فله أجر واحد).
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ومن املعلوم أيضاً أن خصوصية احلاكم هنا ساقطة عن االعتبار ،كما قال العلماء أي ليس
هلا مفهوم خمالف ،إذ املالحظ يف احلاكم هنا وضعه االجتهادي ،وهو ينطبق على حال كل
جمتهد.
إن الذي ندركه من مدلول هذا احلديث النبوي الذي غدا قاعدة ذات أثر كبري يف أمور
العقيدة والقضايا الفقهية والعالقات األخالقية ،أن سائر اخلالفات املذهبية اليت تربز داخل دائرة
العقائد اإلسالمية اجلامعة أو الفروع الفقهية ،بدافع من اإلخالص لوجه اهلل عز وجل ،تظل
مكلوءة بنعمة الرضا من اهلل تعاىل ،وعائدة باألجر الوفري منه عز وجل ،ما دامت املسائل اليت
وقع اخلالف فيها اجتهادية ،وما دام أئمة هذه املذاهب يتمتعون مبزية ويرتؤون.
غري أن اآلفة اليت ترتبص هبذه القاعدة ،العصبية اليت حيتكر مبوجبها صاحب املذهب وجه
احلق يف املسألة اخلالفية ،ملا قد هداه إليه رأيه االجتهادي دون غريه ،فيسفه سائر اآلراء
االجتهادية األخرى يف تلك املسألة ،ويلغي بذلك القاعدة النبوية اليت فسحت اجملال ،بإخبار من
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أمام سائر اجملتهدين الذين فرقتهم اجتهاداهتم من تلك املسألة
يف طرائق متعددة ،لبلوغ الرضا واألجر من اهلل عز وجل.
وسبيل التخلص من هذه اآلفة ،أن نعود إىل املسألة اخلالفية فنتذكر أو نؤكد أهنا من املسائل
االجتهادية ،اليت ال ميكن أن يتعرض العلماء املختلفون بشأهنا ألي فسوق أو ضالل أو كفر،
من جراء اختالفهم فيها ..فإن تذكرنا وأكدنا ذلك ،سلكنا االجتهاد فيها سبيل العبد الذي ال
يبتغي بعمله إال الوصول إىل مرضاة اهلل ،موقنني أن إخواننا اآلخرين الذين يتمتعون باملزية
االجتهادية ذاهتا ،يسلكون يف اجتهاداهتم السبيل ذاته ،ويتبعون الغاية ذاهتا .فأىن للعصبية عندئذ
أن نجد سبيلها إىل هؤالء اإلخوة الذين مجعهم السعي إىل مرضاة اهلل ،وأىن لوساوس الشيطان أن
تثبت يف ذهن كل منهم بأن احلق يف تلك املسألة ليس إال ما قد ٌهدي هو إليه ..؟
وعى الرغم من أن هذا السبيل للتخلص من هذه اآلفة ميسر ومفتوح ،فإهنا كثرياً ما تفعل
فعلها املمقوت يف تقطيع صلة القرىب بني اإلخوة اجملتهدين ،وال ريب أن مرد ذلك يف الغالب إىل
العصبية للرأي ،بل للذات.
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ستجر أتباع مذهب إسالمي أياً كان إىل
وعلى سبيل املثال :إن مقتضى هذا السبيل ،أن ال يٌ َّ
مذهب آخر ,فال يستجر شيعي ليصبح سنياً ،وال العكس ،وال يفنت زيدي عن زيديته وال
أباضي عن أباضيته.
ولكن ما أكثر ما تٌنسي العصبية للرأي وللذات أصحابه هذه احلقيقة ،ففي مشال سورية ويف
جنوهبا مثالً أناس محلوا على التشيع بوسائل شىت .ترى هل حصل العكس أيضاً؟ لقد تتبعت
وِبثت ،فلم أعثر ِبمد اهلل على أثر لذلك.
ويف أتباع املذاهب الفقهية اليوم ،من حترفهم هذه العصبية ذاهتا ،فينسون أو يتناسون أن أئمة
هذه املذاهب َّأد ْوا يف اجتهاداهتم الفقهية اليت انتهوا إليها ضريبة العبودية هلل ،سواء فيما اتفقوا

عليه من ذلك أو فيما اختلفوا فيه .فكان لعامة املسلمني من بعدهم أن يتبعوا من شاؤوا منهم
معذورين ومأجورين.
أجل ،إن يف أتباع بعض املذاهب الفقهية من يتناسون هذه احلقيقة ،فال يقرون إال باملذهب
الذي طاب هلم أن يتبعوه ،وال يشكون يف أن من خالف مذهبهم ذاك ،فقد خالف وحتلل من
ربقته.
وعلى سبيل املثال :تارك الصالة كسالً مرتّد خارج عن امللة ترتتب عليه سائر أحكام الردة ،أخذاً
مبا ذهب إليه اإلمام أمحد يف أحد الروايتني عنه ،أما ما رآه الشافعية واملالكية واحلنفية ،من الرأي
املخالف فباطل مردود وملغي عن االعتبار !..واستئصال اللحية معصية حمرمة يالحق هبا كل
متورط يف هذا اجلرم الشنيع ،وال قيمة لرأي من يرى أن إطالقها سنة مؤكدة كالشافعية ،وكثري من
احلنفية !..ومن نكح مطلقة بائنة بينونة كربى ،نكاحاً صحيحاً وايف الشروط واألركان ،قاصداً
التسبب بذلك إىل أن تعود فتحل لزوجها ،طبقاً ملا نص عليه البيان القرآين ،متورط من عمله

ذاك يف الزنا ،وأنه املعّ بالتيس املستعار .وما ذاك إالأل ،اإلمام أمحد ذهب إىل أن النكاح هبذا
القصد باطل ،ألنه صرف النكاح بذلك عما شرع من أجله وهو الدوام واإلعفاف .أما ما يراه
الشافعية واحلنفية من أنه نكاح صحيح ،حتل به الزوجة لزوجها األول بعد الطالق ،وأن ذلك
يدخل يف إطالق قوله تعاىلَ ( :ح َّىت تَنكِ َح َزوجاً َغ َريهٌ) فال يلتفت إليه!..
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ومما يربز وجه العصبية املمقوتة ،لدى أصحاب هذا النهج ،أهنم يعلمون أن احلنابلة واملالكية
يقولون بصحة زواج من عزم أثناء عقد النكاح بقلبه على أن يطلق زوجته بعد ثالثة أشهر مثالً،
ٍ
تسلط ظا ٍمل عليه ،متفقاً معه على أن
ويقول بصحة بيع من باع داراً لشخص خوفاً من
حمرم ،مع
يستعيدها منه عند زوال اخلطر ،وبصحة عقد من اشرتى متاعاً قاصداً أن يستعمله يف ّ
ما هو واضح من أن هذه العقود قد قٌصد هبا غري ما قد شرعها اهلل ألجله ،مث يعلنون النكري
على األئمة الذين يقولون بصحة عقد نكاح من نكح بائنة نكاحاً شرعياً وايف الشروط واألركان،
ألنه مل يقصد بذلك اإلعفاف ،وإمنا قصد الزوجة البائنة عوداً شرعياً سليماً إىل زوجها األول.
وكم قادت هذه العصبية إىل شقاق وخصام ،وكم دعت أصحاهبا إىل وصف خمالفيهم من
أتباع املذاهب األخرى بالضالل واالبتداع ،فتمزقت من جراء ذلك فيما بينهم مشاعر األخوة
اإلسالمية ،بدالً من أن تزداد  -استجابة ألمر اهلل  -قوة ورسوخاً!..

النقطة الثالثة :ضرورة مزيد من االهتمام بدراسة الفقه املقارن ،من حيث العمق العلمي

واالتساع الشمويل:
إن دراسة الفقه املقارن تعّ دراسة أسباب اخلالف بني أئمة الشريعة اإلسالمية ،وال ريب أهنا
إن أوليت العناية التامة ،ودرست دراسة علمية معمقة ،تشمل أكثر أبواب الفقه ،حتقق فوائد
وآثاراً إجيابية شىت ،من أمهها أهنا تكشف عن قوة املدرك العلمي ،الذي استند إليه كالً من
األئمة الذين اختلفوا يف بعض املسائل واألحكام الفقهية ،ومن مث فإن املستعرض لدليل كل منهم
يدرك أهنم مجيعاً على حق ،أي أن كالً منهم اعتمد فيما انتهى إليه ،على حجة قوية دامغة من
وجهة نظره ،على أقل تقدير ،وبذلك يكون قد أعذر أمام اهلل عز وجل ،وإهنا ألفضل طريقة
علمية وتربوية للقضاء على أسباب العصبية للمذهب.
ولكّ أالحظ  -ويا لألسف  -أن اإلخوة الذين جينحون إىل ركن ركني من العصبية املذهبية
وأكثرهم حنابلة من سكان اجلزيرة العربية  -ال يقيمون وزناً هلذا املقرر العلمي اهلام وال يعريونه
أي التفاتة ،وكيف يلتفون إىل ما ال وجود له يف اعتبارهم ،أو إىل ما ال قيمة له يف تصورهم !..
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إنّ مبقدار ما أدعو عوام الناس إىل التقيد مبذهب ما من املذاهب الفقهية املدونة ،أحذرهم
وأحذر مرشديهم من التعصب للمذهب الواحد .ذلك التعصب الذي من شأنه أن ينسخ
املذاهب الفقهية كلها باملذهب الواحد ،وأن يسفه القائمني بواجباهتم االجتهادية اليت كلفهم اهلل
هبا ،وأن يهدد املثوبة اليت بشرهم هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،سواء ملن أصاب منهم
احلق أو ملن تنكب عنه.
إن خري ما يقضي على هذا التعصب ،ويقضي على شرته ،بعد اإلخالص لوجه اهلل ،االطالع
على أسباب اخلالف بني املذاهب ،وقد أفاض يف بيان هذه الفائدة وأجاد العامل اجلليل :اإلمام
الشاطيب يف كتابه "املوافقات" والشاه ويل اهلل اهللوي يف كتابه "حجة اهلل البالغة".
النقطة الرابعة واألخرية :ضرورة التنبه إىل أخطر األسلحة اليت حيارب هبا الوجود اإلسالمي يف
بالد الشام.
إنه يتمثل يف سالح واحد ال ثاين له ،أال وهو سالح القضاء على البقية الباقية من وحدة
األمة االسالمية ،واجلسور االعتقادية ،الواصلة ما بني فئاهتا وأفرادها.
ولقد كان هذا السالح خفياً ،فيما مضى ،على الرغم من شدة اعتماد حمرتيف الغزو الفكري
عليه ،ولكنه غدا بيناً مكشوفاً يف هذه السنوات األخرية ،فلقد أخذت سلسلة الوثائق الشاهدة
على ذلك تظهر وتتواىل دون أي اسخفاء أو حتفظ من أصحاهبا واملنفذين لوصاياها.
فمن ذلك التقرير الصادر عام  1991من جملس األمن القومي األمريكي ،فقد تضمن شطره
األول بيان خطورة اإلسالم على احلضارة الغربية بشطريها ،األورويب واألمريكي ،وتضمن شطره
الثاين البنود اليت جيب أن تنفذ للقضاء عليه يف مهده ،ونجفيف معينه.
أول هذه البنود :إثارة التناقض يف مضمون األفكار والعقائد اإلسالمية !..على حد تعبري
التقرير،
ثانيهما :تأليب املسلمني بعضهم على بعض!..
ثالثهما :حتويل العمالة اإلسالمية يف دول اخلليج العريب ،إىل عمالة آسيوية...إخل.
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ومن ذلك التقرير الذي رفعه "وليم كليفورد" ،مبعوث هيئة األمم املتحدة ،مراقباً ،إىل سلسلة
املؤمترات اليت عقدهتا اجلامعة العربية يف أواخر السبعينات ،من القرن املاضي ،للدفاع االجتماعي
ضد اجلرمية ،إىل هيئة األمم املتحدة ،وإىل املؤسسات اخلفية املعنية بشأن اإلسالم ومراقبة سريه
وأنشطة قادته ورجاله .وهو أخطر ما وقع يف يدي يف تقرير يتحدث عن خطر اإلسالم على
الغرب ،ويضع املنهج األمثل لتفتيته والقضاء على البقية الباقية من وحدة رجاله وقوهتم وغناهم,
أسباب متاسكهم وتنامي معتقداهتم.
ومن ذلك املقال الذي نشرته جملة  ،foreign Affairsلسان حال وزارة اخلارجية
األمريكية يف عدد تشرين الثاين من عام  ،1992عن خطر اإلسالم ،وضرورة القضاء عليه،
وأفضل الطرق إىل ذلك ،وهو تقطيع جسور التواصل والتضامن بني الدول العربية اليت هي
املصدر األول للخطر اإلسالمي ،مث العمل على إجياد أكرب قدر من التشاكس بني شعوب
املنطقة وحكامهاِ ،بيث يسودها القلق واالضطراب ،وتنأى عن اهلدوء واالستقرار.
إذن ،فاملسلم اليوم ،على ضوء هذه احلقيقة ،ال يعدو أن يكون أحد رجلني:
صادق مع اهلل يف إسالمه ،إذن فالبّد أن يسعى سعيه جهد استطاعته على سد الثغرات

املصطنعة بني فئات املسلمني ومذاهبهم ،وم ّد املزيد من جسور التآلف والتضامن والتعاون فيما
بينهم.
أو متربم بإسالمه كاذب بانتمائه إليه ،فما أيسر أن يكون هذا وأمثاله ،جنوداً وجهوداً
جمهولني أو معلومني للساهرين على وضع املخططات املتتالية للقضاء على اإلسالم وأهله،
ينفذون خططهم ،ويبعثون املزيد من أسباب الشقاق فيما بينهم ،ويوقظون عوامل الفتنة فيما
بينهم ،ألتفه األسباب اليت كان املسلمون من سلفنا الصاحل يغمضون العني عنها ،وجيعلوهنا فداء

لوحدة األمة ومجع مشلها وش ّد آصار ما بينها.
فاللهم اجعلنا وقومنا ،من املسلمني الصادقني معك واملخلصني لك ،وال نجعلنا من الذين
خيادعونك يف دينك ،وميتطون من إلسالمهم مطية ذلوالً إىل عصبياهتم ومصاحلهم.
واحلمد هلل رب العاملني.
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